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«Азбука грамадзяніна»
для маладых
выбаршчыкаў
9 верасня Гомельская абласная арганізацыя
БРСМ дае старт праекту «Азбука грамадзяніна» — інтэрактыўнай дзелавой гульні, скіраванай на павышэнне электаральнай актыўнасці
юнакоў і дзяўчат, які напярэдадні выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага
сходу Рэспублікі Беларусь сёмага склікання
будзе рэалізаваны ва ўсіх раёнах Гомельшчыны з удзелам маладых выбаршчыкаў, у тым
ліку і тых, хто галасуе ўпершыню.
Першая дзелавая гульня «Азбука грамадзяніна»
адбудзецца ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце
імя Францыска Скарыны. Яна аб'яднае больш за
паўсотні будучых выбаршчыкаў — першакурснікаў
устаноў вышэйшай адукацыі горада над Сожам.
Падзяліўшыся на тры каманды для больш зручнага
мазгавога штурму, студэнцкая моладзь на працягу
акадэмічнай гадзіны пры дапамозе мадэлявання
розных сітуацый будзе ўцягнутая ў працэсы ўзаемадзеяння між сабой.
Дзелавая гульня складаецца з пяці блокаў. Першыя чатыры — інтэрактыў, нацэлены на абнаўленне базы ведаў па форме дзяржаўнага кіравання,
парламенцкай сіс тэме, парадку фарміравання і
работы Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, функцыях парламента і дэпутацкага корпуса. Пяты — непасрэдна сама гульня, падчас якой маладыя людзі
прымераць на сябе ролю грамадскіх і палітычных
дзеячаў і паўдзельнічаюць у працэсе разгляду законапраекта і канчатковага прыняцця закона.
Праект «Азбука грамадзяніна», які не мае аналагаў у Беларусі, ініцыяваны Гомельскім гарадскім
камітэтам БРСМ сумесна з юрыдычным факультэтам Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя
Францыска Скарыны.
Сяргей РАСОЛЬКА.

СТАЎКА
НА МОЛАДЗЬ
Маладыя вучоныя Акадэміі навук ва ўзросце да
35 гадоў складаюць больш
за 25 % ад агульнай колькасці даследчыкаў.
Пра гэта паведаміў Старшыня Прэзідыума НАН Беларусі
Уладзімір ГУСАКОЎ падчас
урачыс та га ме ра пры ем ства,
прысвечанага пачатку новага
навучальнага года ў Інстытуце
падрыхтоўкі навуковых кадраў.
— Сёння ў НАН Беларусі
ство ра ны не аб ход ныя ўмовы для паспяховай навуковай
дзейнасці. Усе навучэнцы акадэмічнай магістратуры і аспірантуры, а таксама маладыя
навуковыя супрацоўнікі забяспечаны жыллём, штогод праводзяцца розныя спартыўныя
і культурна-масавыя мерапрыемствы. Апошнім часам значна
актывізаваў дзейнасць Савет
маладых вучоных, — адзначыў
кіраўнік НАН.
Уладзімір Гусакоў паведаміў,
што Савет аб'ядноўвае больш за
2500 маладых вучоных Акадэміі
навук ва ўзросце да 35 гадоў,
што складае звыш 25 % ад
агульнай колькасці даследчыкаў. Ён адзначыў, што таленавітая моладзь знаходзіць падтрымку ўсіх сваіх пачынанняў.

— Сёння ў НАН Беларусі ёсць
усё неабходнае не толькі для
арганізацыі навуковых даследаванняў, але і для атрымання
якаснай адукацыі дзякуючы шырокаму выкарыстанню сучасных
адукацыйных тэхналогій, развіццю матэрыяльнай базы і інавацыйных праектаў, — заўважыў
Уладзімір Гусакоў.
У новым навучальным годзе
ў Інстытуце падрыхтоўкі навуковых кадраў НАН Беларусі пачалі вучобу 124 магістранты, якія
будуць навучацца па 11 спецыяльнасцях. Усе яны выпускнікі
вядучых ВНУ краіны — БДУ,
БДУІР, БНТУ, БДЭУ, БДПУ і іншых. Сярод абітурыентаў, якія
па ступа лі сёле та, най больш
за па тра ба ва ны мі ака за лі ся
такія спецыяльнасці, як «мастацтвазнаўства», «эканоміка»,
«фізіка», «біялогія», «хімія».
Выпускнікі дзённай бюджэтнай
формы навучання падлягаюць
раз мер ка ван ню і на кі роў ваюцца пераважна ў навуковыя
арганізацыі НАН Беларусі. Навучанне студэнтаў на другой
ступені вышэйшай адукацыі ў
магістратуры ажыццяўляецца
ў Інстытуце падрыхтоўкі навуковых кадраў НАН Беларусі з
2007 года.
Алена КРАВЕЦ.

Як нас дураць

Трымай тэлефон у сваіх руках
Упраўленне Следчага камітэта па
Гродзенскай вобласці расследуе
крымінальную справу, якая распачатая ў дачыненні да 27-гадовага Кірыла Л., жыхара Гродна.
Малады чалавек падазраецца ў
здзяйсненні шэрагу ашуканскіх
дзеянняў.
Па даных следства, мужчына звяртаўся з просьбай да знаёмых і не вельмі
знаёмых людей даць яму на некалькі
хвілін мабільны тэлефон, каб зняць на-

яўныя грошы нібыта са свайго рахунку,
пасля чаго пры дапамозе банкаўскіх
мабільных праграм афармляў заяўкі
на гэтых людзей (вядома, без іх згоды і
ведама), на падставе якіх і выдаваліся
анлайн-крэдыты. Пералічаныя сродкі пацярпелыя перадавалі падазраванаму.
У ходзе праверкі атрыманых даных устаноўлена, што на гэты момант
ад яго дзеянняў пацярпела больш за
50 чалавек, усе яны — жыхары Гродна
і Гродзенскага раёна. Агульны ўрон
складае больш як 250 тысяч рублёў.

Высвятленне ўсіх абставін здзяйснення супрацьпраўных дзеянняў працягваецца, праводзяцца неабходныя
следчыя дзеянні. Гродзенец знаходзіцца пад вартай. У следства ёсць падставы меркаваць, што падобных фактаў
можа быць больш. Таму ў міліцыі нагадваюць пра неабходнасць абароны
даных сваіх банкаўскіх картаў, пароляў, іншай значнай інфармацыі. Ды і
мабільныя тэлефоны не трэба перадаваць у чужыя рукі.
Канстанцін ЛЮТКЕВІЧ.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Памёр Роберт Мугабе
Былы прэм'ер-міністр і прэзідэнт Зімбабве Роберт Мугабе
памёр учора ва ўзросце 95 гадоў у Сінгапуры, дзе апошнім
часам праходзіў лячэнне.
Роберт Мугабе стаў прэм'ерміністрам Зімбабве пасля абвяшчэння яе незалежнасці і ліквідацыі расава-дыскрымінацыйнага рэжыму ў 1980 годзе. У 1987 годзе стаў прэзідэнтам
краіны. Аж да сваёй адстаўкі ў 2017 годзе з'яўляўся самым
пажылым дзеючым кіраўніком дзяржавы на планеце.
15 лістапада 2017 года атрады ваенных захапілі кантроль над сталіцай, змясцілі Мугабе і яго сям'ю пад хатні
арышт і праз тыдзень прымусілі яго датэрмінова скласці
паўнамоцтвы.
У абмен на добраахвотную адстаўку Мугабе атрымаў
судовы імунітэт, разавую выплату ў памеры 5 млн долараў, пажыццёвае забеспячэнне і іншыя прывілеі.
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў
спачуванне Прэзідэнту Зімбабве Эмерсану Мнангагве ў
сувязі са смерцю вядомага дзяржаўнага дзеяча і былога
прэзідэнта гэтай краіны Роберта Габрыэля Мугабе.

«П'яны» рэйтынг
Сусветная арганізацыя аховы здароўя (СААЗ) склала рэйтынг 30 еўрапейскіх краін па ступені ўжывання
алкаголю.
Паводле вынікаў даследавання, найбольш пітушчай
краінай рэгіёна аказалася Літва, дзе выпіваюць у сярэднім 15 л спірту на чалавека ў год. У 2017 годзе эксперты СААЗ ужо называлі гэтую краіну самай пітушчай
не толькі ў Еўропе, але і ў свеце. За Літвой у рэйтынгу

ідуць Чэхія (14,4 л) і Германія (13,4 л). Па звестках СААЗ,
у сярэднім еўрапеец, старэйшы за 15 гадоў, выпівае
больш за дзве бутэлькі віна ў тыдзень. Штогод у Еўропе
па звязаных з алкаголем прычынах памірае больш за
290 тыс. чалавек.
Даследаванне СААЗ праводзілася з 2010 да 2016 года ў краінах Еўрапейскага саюза, а таксама Нарвегіі і
Швейцарыі.

Аўтарам фатаграфіі чорнай дзіркі
дасталіся $3 млн
Калектыву з больш чым 300
вучоных з усяго свету прысудзілі прэмію «За прарыў у галіне фізікі» (Brеаkthrоugh Рrіzе іn
Fundаmеntаl Рhуsісs) за стварэнне першай выявы чорнай
дзіркі. Грашовы эквівалент узнагароды, якую называюць «навуковым Оскарам», складае $3 млн.
Узнагароду прысудзілі «за першую выяву супермасіўнай чорнай дзіркі, зробленую з дапамогай аб'яднання
тэлескопаў памерам з Зямлю». $3 млн падзеляць 347
вучоных, якія ўваходзяць у сумесны праект Еvеnt Hоrіzоn
Tеlеsсоре («Тэлескоп гарызонту падзей»).
Каб сфатаграфаваць аб'ект, які знаходзіцца ў цэнтры
галактыкі М87 у сузор'і Дзевы, навукоўцы аб'ядналі ў адну
сетку восем радыётэлескопаў на чатырох кантынентах.
Праўда, гэта не фатаграфія ў звыклым сэнсе: на здымку
бачны толькі цень аб'екта. Вучоныя праводзілі назіранні
на працягу некалькіх тыдняў вясной 2017 і 2018 гадоў.
Сумарны аб'ём даных, які перадавалі вучоныя для таго,
каб стварыць здымак, вымяраўся петабайтамі.
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Фінансы

ЗОЛАТАВАЛЮТНЫЯ
РЭЗЕРВЫ ДАСЯГНУЛІ АМАЛЬ
9 МІЛЬЯРДАЎ ДОЛАРАЎ
Гэта новы абсалютны максімум
Міжнародныя рэзервовыя актывы нашай краіны
на 1 верасня, паводле папярэдніх звестак, склалі
8,891 млрд долараў у эквіваленце.
Як паведамляюць спецыялісты Нацыянальнага банка краіны, за жнівень золатавалютныя рэзервы выраслі
на 263,1 млн долараў (на 3 %) пасля росту ў ліпені на
337,2 млн долараў (на 4,1 %). З пачатку года рэзервы выраслі на 24,2 %. Цяперашні ўзровень рэзерваў, адзначаюць эксперты, дастатковы для падтрымання фінансавай
стабільнасці ў краіне. Рэкамендаваны МВФ мінімальны
крытэрый — рэзервы павінны пакрываць два месяцы
імпарту. Па іншых крытэрыях гаворка ідзе пра тры месяцы. У месяц Беларусь імпарт уе тавараў прыблізна на
3,5 млрд долараў.
Варта заўважыць, што ў жніўні ўрад і Нацбанк выканалі
знешнія і ўнутраныя абавязацельствы ў замежнай валюце
на суму каля 550 млн долараў. Пры гэтым павелічэнню
ўзроўню золатавалютных рэзерваў спрыялі купля Нацбанкам валюты на таргах Беларускай валютна-фондавай біржы; паступленне сродкаў ад продажу Мінфінам
аблігацый, намінаваных у замежнай валюце; павелічэнне
кошту манетарнага золата і паступленне валюты ў бюджэт, у тым ліку ад збірання экспартных пошлін на нафту
і нафтапрадукты.

ЖЫЦЦЁ Ў ДОЎГ
Беларусы павінны банкірам
ужо амаль 13 мільярдаў рублёў
Мы з вамі па-ранейшаму больш спадзяёмся на пазыковыя сродкі банкаў і актыўна карыстаемся гэтай
паслугай. Грамадзяне нашай краіны днямі ўстанавілі чарговы крэдытны рэкорд. Паводле інфармацыі
Нацыянальнага банка, па стане на 1 жніўня запазычанасць па крэдытах фізічных асоб склала
12 млрд 824,4 млн рублёў. У гэтую суму ўваходзяць
спажывецкія крэдыты, крэдыты на нерухомасць, на
аўтамашыны, а таксама карты растэрміноўкі.
Спецыялісты рэгулятара падлічылі, што за ліпень крэдытныя пазыкі нашых суайчыннікаў выраслі на 252,4 млн
рублёў, з пачатку года — больш чым на 1 млрд 227 млн
рублёў. Адзнаку ў 12 млрд рублёў мы пераадолелі ў маі,
а ў верасні нас чакае новы рэкорд?
Агульны доўг нашых грамадзян па крэдытах на спажывецкія патрэбы на пачатак жніўня склаў 4 млрд 998,3
млн рублёў (за ліпень гэтая сума вырасла на 139,8 млн
рублёў). Сюды ўваходзяць як спажывецкія крэдыты, так
і карты растэрміноўкі. Запазычанасць у крэдытах на нерухомасць склала 7 млрд 826,1 млн рублёў (яна за ліпень
вырасла на 112,6 млн рублёў, а ў параўнанні з пачаткам
года — на 614,9 млн рублёў).
Эксперты фінансавага рынку нашай краіны адзначаюць, што крэдыты часам бяруць людзі, якія не зусім рэальна ацэньваюць свае «грашовыя» магчымасці. Пэўная
частка даўжнікоў разлічвае, што значная вага доўгу паменшыцца пад напорам інфляцыі, якая будзе расці. Гэтыя
пажаданні даўжнікоў не апраўдваюцца.
У сувязі з гэтым сёлета ў красавіку ў Нацыянальным
банку адзначалі, што не выключаюць верагоднасці ўзмацнення жорсткасці выдачы спажывецкіх крэдытаў, калі
аб'ём крэдытавання працягне расці. Як вядома, летась
галоўны банк краіны ўжо ўвёў некаторыя абмежавальныя
меры і ўстанавіў каэфіцыент пазыковай нагрузкі, калі штомесячны плацеж не павінен перавышаць 40 % прыбытку
кліента. Акрамя таго, з кастрычніка мінулага года пачалі
дзейнічаць змяненні ў Банкаўскі кодэкс. Цяпер банкі не
маюць права змяняць стаўкі па выдадзеных крэдытах у
аднабаковым парадку.

НА ПАЎМІЛЬЯРДА БОЛЬШ
Жыхары нашай краіны за сем месяцаў гэтага года
прадалі валюты на 497,2 млн долараў больш, чым
купілі. Пра гэта сведчаць статыстычныя звесткі Нацыянальнага банка.
За студзень — жнівень фізічныя асобы прадалі наяўнай
і безнаяўнай валюты на суму 6 млрд 345,7 млн долараў у
эквіваленце, купілі — на 5 млрд 848,5 млн долараў. Чысты
продаж замежнай валюты фізічнымі асобамі склаў амаль
паўмільярда. Суб'екты гаспадарання — рэзідэнты Беларусі прадалі замежнай валюты на 14 млрд 273,1 млн долараў
у эквіваленце, купілі на 13 млрд 712,8 млн долараў. Нерэзідэнты за гэты час прадалі валюты на 564,2 млн долараў
у эквіваленце, купілі — на 149,5 млн долараў.
Сяргей КУРКАЧ.

